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سٌاج حدٌدي ٌحول حٌاة أسرة باكستانٌة إلى معاناة مإلمة
2017-10-26

جازان  -عادل الزائري
أنهى سٌاج حدٌدي ٌوم األربعاء ،حٌاة سٌدة وطفلتها ،وذلك إثر حادث مروري مروع وألٌم بطرٌق بٌش الدولً -
صبٌا ،فٌما أصٌبت شقٌقتها ووالدها من الجنسٌة الباكستانٌة ،وذلك نتٌجة اختراق سٌاج حدٌدي لمركبتهم مرورا
باألطراف السفلٌة لوالدتهم واختراق جسد الطفلة كانتا بموقع السٌاح بالجهة األخرى للسائق .

وأوضح متحدث الهالل األحمر بجازان بٌشً الصرخً لـ " الرٌاض" بؤن غرفة العملٌات تلقت عند الساعة الرابع من
مسا الٌوم األربعاء بالغا عن حادث على الطرٌق الدولً بٌش  -صبٌا بالقرب من تقاطع الحقو بٌش لعائله مكونة من
 4أشخاص ،األب - ،االم  -وابنتٌن من الجنسٌة الباكستانٌة وعلى الفور تم توجٌه فرقتٌن إسعافٌتٌن إلى موقع الحادث
وعند وصولهما.

وأضاف الصرخً أن األم وجدت فً حالة حرجة وإحدى بناتها قد فارقت الحٌاة بسبب اختراق السٌاج الحدٌدي الذي
بجانب الطرٌق مقدمة السٌارة ودخوله على األم وابنتها أدى إلى وفاة طفلة فً الثانٌة عشر تقرٌبا فً الحال بٌنما
فارقت األم الحٌاة أثناء انتقالها إلى المستشفى نتٌجة نزٌف حاد من القدم بسب السٌاج ،رغم محاولة المسعفٌن اٌقافه
وإٌصالها إلى المستشفى فً أسرع وقت.

وبٌن أن الطفلة األخرى أصٌبت بحروق من الدرجة الثانٌة نتٌجة انفجار شاحن متنقل كان قرٌب منها ونجا األب من
السٌاج وأصٌب بإصابات بسٌطة وتم نقل جمٌع المصابٌن إلى مستشفى بٌش العام لتلقً العالج.
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إصابة  6أشخاص فً حادث مروري بالحجرة فً الباحة
2017-10-25

رصد نٌوز  -سلطان الثبٌتً:
ً
قال المتحدث الرسمً للدفاع المدنً بمنطقة الباحة العقٌد جمعان داٌس إن الدفاع المدنً بالباحة قد تلقى بالغا الٌوم
األربعاء بوقوع حادث تصادم بٌن مركبتٌن على طرٌق قلوة – الحجرة ،وعند وصول الفرق اإلسعافٌة اتضح وجود
تصادم بٌن سٌارتٌن من نوع هاٌلكس غمارتٌن ودٌنا.
وأضاف “ :نتج عن الحادث ست إصابات ،حٌث تمكن رجال الدفاع المدنً من إخراج حالتٌن محتجزتٌن ،ونقل جمٌع
الحاالت بواسطة الهالل األحمر إلى مستشفى الحجرة العام ،وفصل البطارٌات ،وتؤمٌن الموقع ،وتسلٌمه لجهة
االختصاص”.
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القسم النسائً بالهالل األحمر ٌفعل الشراكة المجتمعٌة فً حملة
( مكة خٌر … وأنت بخٌر )
2017-10-25

خبر نٌوز  -جدة زهٌر الغزال
نفذ القسم النسائً بهٌئة الهالل االحمر بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة واالدارة العامة
للتعلٌم بمنطقة مكة المكرمة برنامج توعوي ضمن الحملة الوطنٌة للتوعٌة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي بعنوان
( مكة خٌر … .وانت بخٌر ) ٌوم الثالثاء  ٤صفر بقاعة الزهراوي بمدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة تضمن البرنامج
معرض توعوي تضمن اركان توعوٌة للتعرٌف بالمرض ومسبباته وعوامل الخطورة وطرق الوقاٌة والتً من اهمها
الكشف المبكر واتباع نمط معٌشً وسلوكً صحً مثل الوقاٌة من السمنة واتباع اسلوب غذائً صحً والمحافظة
على النشاط البدنً واالقالع عن التدخٌن  ،الن التدخٌن مع السمنة من اكثر عوامل الخطورة لالصابة بسرطان الثدي
باالضافة للعوامل الوراثٌة كما صاحب المعرض محاضرات توعوٌة .
حضر حفل افتتاح المعرض فرٌق من المسإلٌن بالمدٌنة الطبٌة واالدارة العامة للتعلٌم ومدٌر هٌئة الهالل األحمر
بالعاصمة المقدسة االستاذ عبٌد العتٌبً ومدٌرة القسم النسائً بالهالل االحمر د.ابتسام المنٌعً وعدد من المتطوعات.
وكان هناك تفاعل كبٌر من قبل زائرات المعرض وبلغ عدد المستفٌدات من البرنامج  ٢٠٠سٌدة وفتاة.
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اتحاد القدم :ال مبارٌات دون رجال األمن واإلسعاف
2017-10-25

عبدهللا الفراج  -الرٌاض
وجهت األمانة العامة باالتحاد السعودي لكرة القدم عبر أمٌنها عبداإلله مإمنة أمس ،تعمٌما عاجال لمكاتب لجان
التحكٌم الرئٌسة والفرعٌة ،بعدم إقامة أي مباراة فً جمٌع المنافسات الرسمٌة والودٌة ،فً حال غٌاب رجال األمن،
ورجال الهالل األحمر عن ملعب المباراة.
وشهدت المنافسات المحلٌة فً األعوام الماضٌة غٌاب رجال األمن والهالل األحمر عن عدد من المبارٌات ،مما أدى
إلى إسعاف المصابٌن عبر سٌارات اإلدارٌٌن والجماهٌر.
وسبق أن أوضح رجال الهالل األحمر فً مناسبات سابقة أسباب غٌابهم عن حضور المبارٌات.
أسباب غٌاب الهالل األحمر عن المبارٌات
عدم توفر مبالغ مالٌة تغطً حضور رجال الهالل األحمر
عدم وجود عدد كاف لسٌارات الهالل األحمر فً بعض المناطق للتواجد فً المبارٌات
قلة رجال الهالل األحمر المناوبٌن أثناء أوقات المبارٌات
غٌاب التنسٌق بٌن مكاتب الهٌئة العامة للرٌاضة وهٌئة الهالل األحمر
توقف مكافآت العمل اإلضافً للمسعفٌن أثناء العمل خارج وقت الدوام الرسمً
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